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Már újra van virág.
Gyöngécske, hófehér.
Parányi, reszkető,
de elmegy már a tél.
Deres kövek körül
kibújt az új remény,
piciny hajnalharang
gyötrelmek éjjelén

Rajz: Bella Krisztina
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Napköziben tötént

A napközis csoporttal elsétáltunk a
Nagyszénási Kulturális Központba. Ott
hölgyek fogadtak minket. Elmagyarázták
hogyan kell gyertyát önteni. Alá kellett írni a
jelenléti ívet.
Négyes csoportokban készítettük el a
gyertyákat.
Molnár Alexandra, Hegyi Mária, Valuj Erika
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A „Padlás”-on jártunk
2016. február 24-én alsósok és felsősök öt kísérő pedagógussal
színházi előadáson vettünk részt Szarvason. A „Padlás” című
musicalt tekintettük meg. A főszereplő és a rendező Pintér Tibor
volt, aki sok humorral és egy kis szilvásgombóccal fűszerezte meg a
történetet.
Gyerekek és felnőttek számára is magával ragadó volt a színészek
játéka. Nagyszerűen szórakoztunk, kellemes délutánt töltöttünk el
együtt.
Valuk Tiborné Hajnika néni

2016. március.

Kattanj Ránk-Rólunk szól

Vizek nyomán Erdélyben
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul! programra
beadott pályázat, a 7. évfolyamosok Erdélyi kirándulását teszi lehetővé május
30 és június 3-a között. A kirándulás részleteiről, a pályázat íróját, Trnyik
Gyöngyi tanárnőt kérdeztem!
Mióta ismeri ezt a pályázati lehetőséget?
-Évek óta lehetőség van a 7. évfolyamosok számára a határon túli magyarlakta
területek valamelyikére ellátogatni a Határtalanul pályázat segítségével. Négy évvel
ezelőtt már járhattunk Erdélyben, akkor Hudák Ildikó tanárnő írta a pályázatot.
Mit lehet tudni erről a kirándulásról?
-Ez nem egy szokványos osztálykirándulás lesz, hanem egy tanulmányi út. A
pályázat címe sejteti, hogy a fő téma a víz. Utunk során a víz különféle megjelenési
formáját figyeljük meg. Ahol lehetőség nyílik, vízmintát veszünk, hogy vízvizsgálat
segítségével megtapasztaljuk a víz fizikai és kémiai tulajdonságait. A kirándulás
során természetesen elmegyünk irodalmi és történelmi nevezetességek
helyszíneire és Erdély természeti csodáit is megtekintjük. Valamint, az ott élő
diákokkal is felvesszük a kapcsolatot és közös programok kerülnek megvalósításra.
Mit vár ettől a kirándulástól? A tanulók hogyan készülnek erre?
A pályázat három szakaszból áll. Ezek az előkészítő, a megvalósítási és az értékelő
szakasz. Minden szakasz feladatokat jelent valamennyi résztvevő számára.
Remélem, hogy valamennyi feladat – a tanulmányi kirándulás valamennyi
programja – érdekes és tanulságos lesz mindenki számára.
Kikkel szeretné megvalósítani ezt a tanulmányi kirándulást?
- Iskolánk 7. évfolyamos tanulóin, kísérő pedagógusain kívül a Csabacsűdi Trefort
Ágoston Általános Iskola 7. évfolyamos osztályából 12 fő és 2 kísérő pedagógus
vesz részt a programban.
Köszönöm az interjút!

Készítette:Bangó Anna

Képek: Google
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Akikre büszkék vagyunk

Kazi zy Szép Magyar Beszéd: Csö ör Nikoleta
képviselte iskolá kat, a verse e szépe hel t állt
Birkózás: Ke ske éte a Diák és Serdülő Terülei
Baj okságo elért hel ezések:
Borák A a: II.
A us Do i ika: III.
A us Rola d: III.
A Ko
u iz us Áldozatai ak E lék apjá
szerepeltek az iskolai és községi ege lékezése :
Valkovszki Ale a dra, Závog á Be já i , Sarkadi
Meli da, Har ai Bla ka, Szedlják Fa i, Rajos Vivie .
Kézila da:
Iskolá k . és . osztál os lá kézila da sapata .
hel ezést ért el a Diákoli pia körzei dö tőjé e . A
sapat tagjai: Hajdu Laura, Má sok Kár e , Szű s Fa i,
Kiss Bea, Ver ő zi Kíra, Ra ola A tó ia, Pap Fa i, Kiss
E ikő, Egri Fa i, Buza Rita, Bella Kriszi a, Bulik Sára,
Radovi s A drea. A legjo góllövő: Má sok Kár e .
Köszö jük a felkészítést Szelezsá Já os ta ár á si ak!

Radovics Andrea
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Farsang az alsó tagozaton
Minden év februárjában iskolánk farsangi
mulatságot szervez a Művelődési Házban. Az idén
az újdonság az volt, hogy az igazgató néni
megkért bennünket, hogy készüljön minden
osztály egy kis műsorral. Szívesen teljesítettük
ezt a kérését!
Először
az
osztályok
léptek
fel,
majd
megismerhettük Mártika néni tévézési szokásait. Ami ezután jött,
nagy meglepetés volt számunkra, mert a tanító nénik is tánccal
készültek! Szuper jó hangulatban repült az idő!
Ezután a jelmezverseny következett, amelyen az Illuminatitól
kezdve a polipon át, a Lúdas Matyiig mindenki felvonult. A
legviccesebb a „Nagyképű” volt. Eközben az üdítő és a szendvics
mellett rengeteg zsákbamacskát lehetett venni.
Jutalomként nagyon finom fánkot kaptunk az SZMK-tól.
Rettentő jól éreztük magunkat és szomorúan vettük tudomásul, hogy
ez volt az utolsó farsangunk az alsó tagozaton!
a 4.a és 4.b osztály napközis tanulói

Kattanj Ránk-Rólunk szól

2016. március.

Galéria

Az alsó tagozatos Czabán-napi rajzversenyen
helyezést értek el a következő alkotások:
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2016. február 26-án iskolánkban megrendezésre került a felsős
farsang. A vendégek a belépőjegy megvásárlásával a Diákönkormányzat

működését támogatták. Minden osztály saját produkcióval készült erre a
délutánra. A műsorszámok sorrendjét az előző évekhez hasonlóan sorsolással
döntötték el. Első produkcióként az aerobikos lányoktól láthattunk egy
táncot. Az osztályok sokat gyakoroltak, hogy színvonalas produkciókkal
szórakoztassák a megjelenteket és az iskolatársakat. A táncok nagyon
látványosak és kreatívak voltak. Néhány osztály előadását nemcsak azért
figyeltük, mert nagyon látványos volt, hanem azért is, mert egy történetet
mutatott be. A zsűritagok több szempontból értékelték a produkciókat. A
műsor befejezése után minden tanuló az osztálytermében fogyasztotta el a
napközi konyha üzemeltetője által felajánlott finom fánkokat. Akik még éhesek
maradtak a büfében hot-doggal csillapíthatták étvágyukat. Ezután az iskolai
diszkóban, tánccal, bulizással tettük emlékezetessé ezt a délutánt.
Berki Máté
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Öveges labor

Gyöngyike nénivel tanulmányi
kiránduláson vettünk részt Szarvason, az
Öveges laborban. Mikor megérkeztünk,
köpenyeket kaptunk és azokban voltunk
egész nap. Itt négy órán vehettünk részt:
egy fizika, egy biológia és két kémia órán.
Fizika órán a légnyomásról volt szó.
Biológiából a szívről és a keringésről beszéltünk. Megmértük egymás
pulzusát és vérnyomását, de a tanárnő még egy disznó szívet is
behozott azért, hogy megvizsgáljuk. Kémia órán lila káposzta főzetének
segítségével vizsgáltuk az oldatok kémhatásának megváltozását, illetve
a háztartásban előforduló anyagok pH értékét is megnéztük. Ezen az
órán új barátokra is szert tettünk. Mindannyian nagyon jól éreztük
magunkat. Nekem a kedvencem a kémia óra volt.

Bielik Maja
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„Irány az Űr!”
Február 6-án, szombaton a Mira űsillagászati Szakkör
kiránduláson vett részt Űudapesten, a Millenárison. Az rkiállítást
látogattuk meg 26+1 fővel, valamint 1 hét múlva ment még három
szakkörös egy szülővel, majd átmentünk a Magyar
Természettudományi Múzeumba. Sötétedésre odaértünk az óbudai
Polaris űsillagvizsgálóba.
Az rkiállítás szerintem fantasztikus volt, nyomon lehetett
követni az rutazás történetét az rversenytől egészen napjainkig. A
kiállítás Űrüsszelből érkezett. Mindenkinek tetszett a sok
összegy jtött érdekesség, kivetített leírás, méretes, vagy
méretarányos modell. Érdekes volt a holdkőzet simogatása, a MIR
rállomás másolatának illúziókeltése, a kipróbálható, kapcsolható
eszközök és sok más a rakéták feltalálásától napjainkig. Olyan
ismeretekre is szert tehettünk, amiket eddig nem is láthattunk, olyan
eredeti dokumentumokat láttunk, amelyek megtekintésére eddig nem
volt lehetőségünk és valószín leg nem is láthatjuk többször ezeket!
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A Természettudományi Múzeumban a Föld „mélyére” ástunk,
érdekes ásványokat láttunk lámpa- és UV- fénynél, valamint az
Afrika Nagy űsillagának egy másolatát. Kilátogattunk a Dínókertbe,
ahol sétálgathattunk a dínók mellett elolvasva, amit lehet róluk tudni.
Végigmentünk az Időösvény óriási kövei mentén, többen fel is
másztak rájuk. Itt elolvashattuk, hogy melyik kő melyik korból és
honnan származott és megtudhattuk az adományozó nevét is.
A Poláris űsillagvizsgálóban Mizser Attila, a Magyar
űsillagászati Egyesület főtitkára tartott nekünk előadást a
Naprendszerről, a legújabb kutatásokról és utána az ég csillagképeit, halmazait láthattuk távcsövön keresztül.
R. Tamás
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Nyelvtörő
A pápua törzs főnökét úgy hívták, hogy Puapó. Puapó már
nagyon öreg volt, meghalt, ezért a törzs tagjai elhatározták,
hogy választanak egy pót Pápua Puapót. Ez a pót Pápua
Puapó nagyon szeretett pónilovakra vadászni, a popójukat
levágta, megsütötte és megette, ezért elnevezték Pónilópopótlopó Pótpápua Puapónak. A sok póniló popótól már nagyon
meghízott, ezért elnevezték Puhapopójú-Pónilópopót-lopó
Pótpápua Puapónak. Az elhízás már kezdett veszélyessé
válni, ezért a törzs varázslója azt tanácsolta neki, hogy
szopogasson pimpógyökereket. Ezért elnevezték
Pimpógyökereket-szopó Puhapopójú-Pónilópopót-lopó
Pótpápua Puapónak. Mivel a törzs a Limpopó környékén élt,
a törzsfőnök teljes neve így hangzott: Limpopói
Pimpógyökeret-szopó Puhapopójú Pónilópopó-lopó Pótpápua
Puapó. (forrás: internet)

Varga Gergő

VICC

Bielik Maja
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Olvasni jó!
2. forduló

1. évfolyam
1.Popon Gergő 1.b
2.Varga Dézi 1.a
3.Gergely Kasszandra 1.b
Feladatlap:
Igaz - Hamis állítások
Szövegértés bizonyítása
színezéssel

3. évfolyam
1. Hódi Nikolett 3.b
Pavló Patrik 3.b
Prágai Gréta 3.b
Simon Anikó 3.b
Tolnai Gergő 3.b
Vincze Zsófi 3.b
Feladat: James Gelsey: Scooby-Doo
és a leporello formátumban elolvasni
és 4 kérdésre válaszolni.hószörny
című könyv 2. és 3. fejezetét kellett

4. évfolyam

2. évfolyam
1.Laszli Máté
2.Tatár Klaudia,Brlázs Kira
3.Gál Gréta

Feladat: A kőkutya c. mese
kiegészítése hiányzó szavakkal

1. Kaczkó Ramóna 4.a
Kovács-Pleskó Bendegúz
Nikodémusz 4. b
2. Huszák Vivien 4.a
Lentvorszki János 4.b
3. Pavló Gábor 4.b
Sáfrán Szabina 4.a
Feladat: Geronimo Stilton: A
titokzatos sajttolvaj című könyv 4. és
5. fejezetét kellett szintén leporello
formában elolvasni és 5 kérdésre
válaszolni.

Gratulálunk a helyezetteknek!
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„Lemegyünk a rakpARTra?”

Mint, ahogyan azt ti is
észrevettétek februárban volt az
aulánkban egy kiállítás
rakpART címmel. Aki alaposan
szemügyre vette az rá is jött,
miért ez lett a neve. A 61 éves
Liszt Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola nagyszénási
tanulóinak munkáit tekinthettük
meg. Ezek között volt rengeteg
rajz, festmény,kerámia, szobor
stb. A kiállítás „vándorkiállítás”
lett: még megtekinthető lesz az
áprilisi Forintos Alapítvány
Jótékonysági bálján és a
Kulturális Központban is…

R.Tamás
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Recept Elkészítés:

Csíkos kifli
Hozzávalók: 5 adag
A tésztához:
-70 dkg finomliszt
-3 dl tej
-3 púpozott ek cukor
-1 kávéskanál só
-2 dl napraforgó olaj
-2 dkg friss élesztő
-3 dkg cukrozatlan kaka
ópor
Töltelékhez:
-10 teáskanál sárgabar
acklekvár
Kenéshez:
-1 db tojás

A tejet felmelegítjük, hozzáadjuk a cukrot, az élesztőt,
az olajat és a sót. Ezt összekeverjük, és elvegyítjük a
liszttel. A tésztát jól kidolgozzuk, és az egynegyed
részét elvesszük belőle. Abba a negyed tésztába, amit
elvettünk, belegyúrunk 3 dkg kakaóport, szükség
esetén egy kevés tejet adunk hozzá. A fehéren maradt
tésztához ízlés szerint egy kevés vaníliás cukrot vagy
aromát adhatunk. A két tésztát külön tálban 1 órát
hagyjuk pihenni, meleg helyen! A megkelt tésztákat 4-4
részre osztjuk, és kis bucikat formálunk belőlük. A
nyújtódeszkát meglisztezzük, egy fehér és egy barna
bucit kinyújtunk, alul marad a fehér, majd rá a barna.
Együtt is nyújtjuk még őket, olyan vastagságúra,
amilyet szeretnénk. Átlósan 6 részre osztjuk a
tésztánkat, én a közepébe házi baracklekvárt tettem, de
üresen is nagyon finom. Feltekerjük, megkenjük a
felvert tojással, és 180°C-on alul-fölül sütés módban
sütjük 20 percig.
Szedlják Fanni

Dátum
03.04.
03.05.
03.11.
03.22.
03.22.
03.24-29.

Márciusi programok
Nap
Péntek
Szombat

Esemény
Iskolagyűlés
„Várunk titeket!”- Szombati
tanítási nap (hétfő szerint)
Péntek
Emlékezés március 15-ére
Péntek
Nyílt nap az alsó tagozaton
Kedd
Víz világnapja
Csütörtök- Kedd
Tavaszi szünet

VERSENYFELHÍVÁS!

2016. április 29-én, pénteken reggel 9 órától indul a VIII. Csillagászati
Akadályverseny a MIRA Csillagászati szakkör szervezésében! 8 fős csapatok
jelentkezését várjuk! Jelentkezési határidő: április 10. Részletekért forduljatok
Ani nénihez vagy Rozgonyi Ildikó tanár nénihez.
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Rejtvény

költöző adá
zöld a golul
hí es il
űvészei díj
labda spo t
g, dkg, kg, , …
úszás fajta
Csillagok hábo úja sze eplő
H jelzésű közúi tábla jele tése
egze ésítet ve s

Előző havi rejtvény megfejtése: versenyző

Medvegy Alexandra
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Az újság szerkesztői:
Ravasz Tamás
Medvegy Alexandra
Bielik Maja
Szedlják Fanni
Berki Máté
Bangó Anna
Stefán Roland
Valuj Erika
Bakos Albert

